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Inleiding
In dit document vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio Nijmegen/Tiel
en het specifieke aanbod voor mensen met autisme. Het wordt u aangeboden door het
Samenwerkingsverband Autisme Gelderland (SAG), regio Nijmegen/Tiel.
Wat is autisme?

Een autisme-spectrum-stoornis (ASS, kortweg autisme genoemd) is een stoornis in de informatieverwerking, die leidt tot problemen in de communicatie, sociale interactie en verbeelding. Het is een levenslange stoornis, die in elke levensfase en op elk levensgebied op een
eigen wijze tot uiting komt. Meedoen in de samenleving kan voor mensen met autisme soms
(heel) moeilijk zijn. Met meer kennis en begrip in de samenleving en met de juiste begeleiding van mensen met autisme en hun naasten is meer mogelijk!
Heel belangrijk: geen mens met en zonder autisme is het zelfde. In de benadering blijft het
altijd maatwerk! Veel mensen met ASS kunnen daarbij goed aangeven wat zij specifiek nodig
hebben.
Wat is het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland(SAG)?

In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in
het Samenwerkingsverband (Convenant) Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te
komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie.
Door de samenwerking kunnen de leemtes en de gaten die er vallen tussen de verschillende
sectoren sneller opgevuld worden. De zorg voor mensen met autisme wordt hierdoor overzichtelijk en toegankelijk.
Het Convenant Autisme Gelderland is een onderdeel van het Landelijk Convenant Autisme.
Contactpersonen bijeenkomsten

Doel van de bijeenkomsten is betere samenwerking tussen organisaties over de grenzen van
de eigen instelling en sector heen. Door vergroting van onderlinge bekendheid tussen de
verschillende instellingen en organisaties wordt de drempel verlaagd om elkaar op te zoeken
voor uitwisseling van de kennis en deskundigheid en voor afstemming van het aanbod op
elkaar. Men kent elkaar en men is bereikbaar. In het contactpersonennetwerk zijn alle instellingen vertegenwoordigd die het convenant hebben ondertekend. Elk van deze instellingen
levert minimaal één contactpersoon, die aanspreekpunt is voor de instelling. Het contactpersonennetwerk komt twee maal per jaar bij elkaar.
Kernteam SAG:
Het kernteam wordt ingezet bij situaties, die de mogelijkheden van een individuele instelling
overstijgen zoals:
• Ingewikkelde hulpvragen waarbij vastlopen dreigt en waarvoor mogelijk vanuit verschillende
deskundigheden moet worden samengewerkt
• Hulpvragen waarbij de inzet van deskundigen uit een of meerdere andere
hulpverleningssector(en) wenselijk of noodzakelijk is
• Situaties waarbij passende zorg- en/of hulpverlening ontbreekt of dreigt te ontbreken
• De gene die de vraag in gebracht heeft moet uiteindelijk weer verder kunnen met de casus
Ook vanuit de wijkteams is het mogelijk om een casus in te brengen!
Jaarlijks is er een Provinciale contactpersonen dag voor alle deelnemers van het convenant in
Gelderland.
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Op deze dag word de zo geheten klASSe award uitgereikt.
Alle betrokkenen bij het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland kunnen een organisatie
(uit Gelderland) nomineren voor de klASSe Award. Het kan zowel een profit- of non-profit
organisatie betreffen.
De dag wordt afgesloten met een voorstelling, muziek, cabaret, enz., door een artiest met
autisme.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Renée Reiss, coördinator SAG Regio Arnhem, Nijmegen/Tiel
Regio MEE Gelderse Poort
(088) 6330000 / (06) 10010313
r.reiss@meegeldersepoort.nl
www.autismegelderland.nl
ook te volgen op:
twitter.com/SAGgelderland
www.linkedin.com/in/ReneeReiss		
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Stichting IBASS
IBASS begeleidt mensen met een Autisme Spectrum Stoornis naar maximale zelfstandigheid.
Wij beiden levensloopbegeleiding; ondersteuning op alle levensgebieden in alle leeftijdsfasen.
Om het doel van maximale zelfstandigheid te bereiken, integreren we zorg, werk en training
in onze begeleiding.
Onze coaches hebben een gerichte opleiding, minimaal op HBO niveau. Ook hebben ze veel
ervaring in het begeleiden van mensen met Autisme en zijn ze vaak ervaringsdeskundige.
Regio/werkgebied

Gelderland en Overijssel
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

Wij bieden individuele begeleiding op alle levensgebieden, zoals bijvoorbeeld op het gebied
van planning en organisatie van de thuissituatie, zelfstandig wonen en vrije tijdsbesteding.
Begeleiding naar werk is ook mogelijk. Bijvoorbeeld jobcoaching op de werkplek, kwaliteiten
en interesse onderzoek en solliciteren en netwerken.
Tevens verzorgen wij een aantal trainingen en cursussen over Autisme. Een voorbeeld daarvan is mindfulness training.
Contactgegevens

Stichting IBASS
Klaphekweg 40e
6713 HN Ede
(0318) 668033
info@ibass.nl
www.ibass.nl
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August
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

In mijn eigen praktijk bij August, psychiaters & psychotherapeuten, verricht ik diagnostiektrajecten van (mogelijke) autisme spectrum problematiek. Geen therapie of begeleiding, dan
zou ik te snel dichtslibben. Maar ik ben goed ingevoerd in het regionale aanbod voor volwassenen en ik zal zeker helpen, indien gewenst, bij het vinden van een passend vervolg.
Ik ben SGGZ-aanbieder (specialistische GGZ), de kosten worden betaald vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering, eea. gaat wel ten laste van het eigen risico (E375 in
2015).
Regio/werkgebied

Heel Gelderland maar ook daar buiten is mogelijk.
Contactgegevens

Aanmelden bij voorkeur per mail, ik reageer dan met wat informatie en enkele mogelijke data.
C. (Kees) Adriaanse, klinisch psycholoog/psychotherapeut
August, psychiaters & psychotherapeuten
Graafseweg 274
6532 ZV Nijmegen
kadriaanse@augustnijmegen.nl
www.augustnijmegen.nl
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IVA Wonen
IVA Wonen biedt een unieke combinatie van woonbegeleiding en jobcoaching voor volwassen
mensen met autisme. De begeleiding van IVA Wonen is specifiek gericht op de behoeften van
de werkende en werkzoekende (jonge) mens met autisme. Ons streven is om mensen met
autisme zodanig te ondersteunen dat ze zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen, een ‘normale’ carrière hebben, en een zo hoog mogelijk niveau van ‘participatie’ in de maatschappij
hebben.
Regio/werkgebied

IVA Wonen werkt landelijk. Kijk op www.ivawonen.nl voor een overzicht van al onze locaties.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

IVA Wonen biedt een unieke combinatie van woonbegeleiding en jobcoaching specifiek voor
volwassen mensen met autisme. Het unieke is dat de woonbegeleider tegelijkertijd ook jobcoach is.
Contactgegevens

Jan Köbernink (formulemanager)
IVA Wonen
Nieuwe Plein 1b
6811 KN Arnhem
(026) 3530342
www.ivawonen.nl

8
Stumass
Stumass begeleidt HBO/WO-studenten met autisme tijdens hun studie op een zodanige
wijze dat zij in staat zijn in eigen tempo toe te groeien naar zelfstandig wonen en voorbereid
worden op een maatschappelijke carrière (bij voorkeur) met diploma. Stumass heeft hiertoe
een landelijk netwerk van studentenhuizen opgebouwd, waarin beschermd wonen wordt
aangeboden aan deze specifieke doelgroep. In deze veilige en stabiele leefomgeving wordt
vanuit een duidelijke visie op zorg gewerkt aan het welbevinden en de groei en ontwikkeling
van jonge mensen met ASS, zodat zij uitgedaagd worden hun talenten te ontplooien en op
termijn zelfstandig te participeren binnen de samenleving. Daarnaast biedt Stumass ambulante ‘Leefbegeleiding’. Deze begeleiding is bedoeld voor studenten die zelfstandig op
kamers wonen, maar toch enige mate van begeleiding nodig hebben op het gebied van
wonen en studeren.
Regio/werkgebied

Stumass heeft een landelijke dekking. Kijk op www.stumass.nl voor een overzicht van al onze
locaties.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

Stumass biedt beschermd wonen in kleinschalige wooninitiatieven, waar de ondersteuning
volledig is afgestemd op de specifieke doelgroep van HBO en WO studenten met autisme.
Contactgegevens

Stumass
Marsha van Lanen, formulemanager
Nieuwe plein 1b
6811 KN Arnhem
(026) 3530340
www.stumass.nl
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Capito Wonen
Capito Wonen biedt begeleiding aan jongeren met het autisme spectrum syndroom (ASS)
om vanuit de veiligheid en structuur van een wooninitiatief de stap naar zelfstandigheid te
kunnen maken én succesvol een MBO opleiding af te ronden. MBO-studenten met autisme
hebben zonder de juiste begeleiding namelijk een grotere kans op uitval. Capito Wonen werkt
samen met de jongeren aan de ontwikkeling van zelfredzaamheid, zodat zij na het behalen
van een diploma en het afbouwen van de zorgvraag beter in staat zijn om op een volwaardige
manier te participeren in de maatschappij. Capito Wonen biedt deze vorm van beschermd
wonen op diverse locaties in Nederland aan.
Regio/werkgebied

Capito Wonen werkt landelijk. Kijk op www.capitowonen.nl voor een overzicht van al onze
locaties.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

Capito Wonen biedt beschermd wonen in kleinschalige wooninitiatieven waar de ondersteuning volledig is afgestemd op MBO-studenten met autisme.
Contactgegevens

Capito Wonen centraal kantoor
Berno van der Wal, formulemanager
Nieuwe plein 1b
6811 KN Arnhem
(026) 3530341
info@capitowonen.nl
www.capitowonen.nl
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Brain Blocks / In Beweging
In Beweging is een praktijk voor psychomotorische therapie. Wij werken met kinderen, jongeren, jong volwassenen en ouders.
In de behandeling staat het doen en ervaren centraal waarbij we samen met de cliënt werken
aan sociaal emotionele doelstellingen. De psychomotorische therapie vullen wij aan met
verschillende behandelvormen:
• Brain Blocks
• EBL
• Systemisch werk
• Mindfulness
• Goldstein
• Rots en water
• EMDR
• Therapeutische kinderyoga
De basis van onze behandelingen bestaat uit de volgende drie behandelvormen. Vanaf de
intake kijken we eerst naar de interactiestructuur en het gezinssysteem. Psychomotorische
therapie wordt ingezet als middel om te komen tot interactie. Vanuit de observatie worden er
een of meerdere behandelmethodieken ingezet.
Regio/werkgebied

Brain Block / in beweging is gevestigd in Nijmegen. De therapieën worden voornamelijk in
de regio Nijmegen / ’s Hertogenbosch gegeven.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

De Brain Blocks toolbox; een communicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal en
psychofysieke hulpverlening aan volwassenen, jeugdigen en kinderen door middel van diverse
therapieën.
Contactgegevens

Brain Blocks / In Beweging
Stephan van de Ven
Kerkenbos 10 – 79 LL
6546 BB Nijmegen
(024) 3777369
info@brainblocks.com
www.brainblocks.com
www.ikbeweeg.com
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Pro Persona
Pro Persona is een organisatie met deskundigheid in het behandelen van hulpvragen op het
gebied van specialistische geestelijke gezondheid. Wij bieden specialistische zorg en basis
GGZ zorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen. De voor de cliënt meest effectieve behandeling is gebaseerd op de voorhanden zijnde
degelijke wetenschappelijke kennis. De behandeling wordt uitgevoerd door deskundige medewerkers, die op de hoogte zijn van de actuele stand van de wetenschap. Het behandel- of
zorgplan wordt met de cliënt doorgenomen. De voortgang van de behandeling wordt regelmatig getoetst. Wij behandelen zoveel mogelijk thuis, ambulant en in deeltijd. Als het echt
niet anders kan kunnen cliënten in onze klinische voorzieningen worden opgenomen. De
behandeling is altijd zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.
Een breed aanbod van behandelingen, variërend van eHealth modules tot intensieve behandelsessies, zorgt ervoor dat Pro Persona optimaal tegemoet komt aan de vraag en behoefte
van cliënten. Onze behandelingen helpen cliënten beter te worden of zich beter te voelen en
zelf keuzes te maken die de kwaliteit van hun leven verbeteren.
Regio/werkgebied

Regio’s Arnhem, Nijmegen, Veluwe Vallei (Ede e.o.) en Rivierenland (Tiel e.o.)
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

Pro Persona biedt behandeling aan kinderen, adolescenten en volwassenen. Op alle locaties
wordt diagnostisch onderzoek gedaan naar autisme. Voor jeugd wordt de behandeling, in de
vorm van individueel contact, ouderbegeleiding, een groepsaanbod of medicatie aangeboden
op alle locaties. Voor volwassenen vindt de behandeling plaats in Arnhem.
Contactgegevens

Arnhem:
De Braamberg
Wagnerlaan 2
6815 AG Arnhem
(026) 3124600

Ede:
Nijmegen:
De Riethorst		
Willy Brandtlaan 20
Tarweweg 2
6717 RR Ede
6534 AM Nijmegen
(0318) 691260
(024) 3837700

www.propersona.nl
www.propersonajeugd.nl

Tiel:
Siependaal
Siependaallaan 3
4003 LE Tiel
(0344) 656111
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Woonzorgnet
Woonzorgnet is een middelgrote zorgaanbieder die in kleinschalige woonvoorzieningen
mensen met een GGZ indicatie ondersteunt bij wonen, relaties, werken en zinvolle dagbesteding. Wij zijn een erkende private zorgonderneming die haar diensten 24 uur per dag
aanbiedt.
Ons motto is ‘jezelf zijn’. Iedere bewoner met zijn eigen verhaal en de daarbij behorende
ondersteuningsvragen. Woonzorgnet biedt mensen de gelegenheid tot herstel. Iedere bewoner kan daar zelf richting aan geven, in een eigen tempo. De begeleiding nodigt mensen uit
om het persoonlijke levensverhaal te vertellen en ambities in kaart te brengen.
Woonzorgnet biedt ondersteuning aan:
• Mensen met psychiatrische problemen
• Mensen met een autisme spectrum stoornis
• Mensen met psychiatrische- en verslavingsproblemen
Op elke locatie wordt uiteraard rekening gehouden met de samenstelling van de bewonersgroep en hun problematieken.
Regio/werkgebied

Wij bieden op dit moment woonstudio’s aan in: Arnhem, Nijmegen, Renkum,
Rheden, Silvolde en Nunspeet.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

Onze locaties Van Muijlwijk in Arnhem en Achter de Bank in Nijmegen zijn gespecialiseerd
in de ondersteuning van volwassenen met een autismespectrumstoornis. Soms zijn mensen
binnen een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen geweest. In andere gevallen heeft men kort
of lang in gespecialiseerde centra verbleven. Als vervolgstap hierop kenmerkt de woonondersteuning van Woonzorgnet voor deze groep mensen zich door regelmaat, structuur en voorspelbaarheid op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Hiervoor werken wij
samen met gespecialiseerde centra zoals het Dr. Leo Kannerhuis en BOTS begeleiding.
Contactgegevens

Woonzorgnet
Bezoekadres:
Nieuwe Keijenbergseweg 171
Renkum
Postadres:
Centrale Diensten
Postbus 28
6870 AA Renkum
(0317) 398800
info@woonzorgnet.nl
www.woonzorgnet.nl
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BOTS Begeleiding
BOTS wil voor zijn cliënten, de jeugdigen en (jong)volwassenen met een ASS, ADHD en jeugdigen met een angststoornis met schoolweigering, concrete zorg op maat bieden in de eigen
omgeving. In de uitvoering van onze begeleiding hanteren we de principes van vraaggericht
en contextgericht werken gericht op zo zelfstandig mogelijk functioneren en deelnemen aan
onze samenleving (levensloopbegeleiding).
Naast thuisbegeleiding biedt BOTS groepsbegeleiding op de Molenveldlaan in Nijmegen op
woensdagmiddag voor kinderen met ASS van 6 tot 14 jaar.
BOTS heeft een samenwerkingsverband met het Flexcollege in Nijmegen voor jeugdigen met
een angststoornis en schoolweigering.
Regio/werkgebied

Rijk van Nijmegen, Land van Cuijk, Arnhem en Noord-Limburg.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

Wij bieden thuisbegeleiding vanuit de volgende uitgangspunten:
De hulpvraag van de ouders, jeugdige of (jong)volwassene met een ASS, ADHD of angststoornis is het uitgangspunt voor de hulp. De cliënt is onze opdrachtgever.
De ambulante begeleiding wordt geboden in de eigen omgeving/context van de jeugdigen en
(jong)volwassenen. Dit kan zowel in de eigen thuis-, school-, werk- of vrijetijdssituatie zijn.
Middels onze ondersteuning en begeleiding willen wij er naar streven dat al onze cliënten een
zo volwaardig en zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden uitgaande van hun eigen mogelijkheden (levensloopbegeleiding).
Contactgegevens

BOTS Begeleiding
Molenveldlaan 170				
6523 RN Nijmegen
(024) 3222576
www.botsbegeleiding.nl
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Bureau Beckers
Bureau Beckers biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding aan mensen met autisme, ADHD
en ADD vanaf 12 jaar. Wij vinden samenwerking met de omgeving belangrijk en besteden
veel aandacht aan het versterken van het netwerk van de cliënt. Hierdoor kan de cliënt op
de lange termijn meer regie over het eigen leven voeren en heeft deze uiteindelijk minder of
geen begeleiding nodig.
Omdat we weten dat cliënten zich beter voelen als ze een zinvolle bijdrage leveren aan de
samenleving, is onze insteek om samen de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om
deze stap te kunnen zetten. De begeleiding is erop gericht om de vaardigheden te verwerven
die de cliënt hiervoor nodig heeft. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om plannen, organiseren,
de financiën, of sociale vaardigheden.
Bij jongeren staat voorop dat zij een opleiding afronden, waardoor de kansen op werk worden
vergroot. Hiertoe ondersteunen wij ook scholen bij het invullen van Passend Onderwijs, om
te zorgen dat snel duidelijk is welke ondersteuning leerlingen nodig hebben.
Regio/werkgebied

Wij werken in de regio’s Arnhem, Nijmegen en Noord-Oost Brabant
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

Wij bieden zowel begeleiding in ons trainingscentrum als bij de cliënt thuis, gericht op
zelfstandig werken, studeren en wonen.
Contactgegevens

Bureau Beckers
St. Annastraat 376
6525 ZK Nijmegen
(024) 3572707
info@bureau-beckers.nl
www.bureau-beckers.nl
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Pactum
Specialistisch Ambulant Pactum Rijnside biedt ambulante hulp aan jongeren en gezinnen.
Ouders die zich zorgen maken over het gedrag of de ontwikkeling van hun kind kunnen ons
(tijdelijk) betrekken bij de opvoeding. Als problemen te groot zijn en jongeren niet meer thuis
kunnen wonen zijn er in de regio Arnhem enkele verblijfsvoorzieningen die zich richten op
behandeling en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van jongeren in de leeftijd
12 t/m 18 jaar.
Naast gezinshulp biedt Specialistisch Ambulant Pactum Rijnside individuele hulp aan jongeren t/m 26 jaar. Vaak worstelen de jongeren die een beroep op ons doen met meerdere problemen. Sociaal emotionele problemen, maar bijvoorbeeld ook problemen op het gebied van
wonen, scholing, werken, vrije tijd, financiën, gezondheid en relaties. Daarom werken we vanuit een totaalbenadering. Daarbij zoeken we zo veel mogelijk de samenwerking met anderen
(school, gemeente, hulpverleningsinstanties etc.) die iets kunnen betekenen voor de jongere
om op alle fronten tot oplossingen te komen.
We leveren specialistische ambulante programma’s in de thuis- of schoolsituatie, pleegzorg
en diverse vormen van verblijf. We werken samen met gezinnen en netwerkpartners om doelen te bereiken. Onze medewerkers zijn specialist in multiproblemgezinnen. We onderscheiden ons met kleinschalige verblijfsvoorzieningen in de wijk.
Regio/werkgebied

Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Gelderland en Overijssel.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

Bovenstaande hulp bieden we ook aan jongeren met ASS, die op één of meerdere leefgebieden problemen ervaren.
Contactgegevens

Hulp vragen is voor veel ouders en jongeren geen gemakkelijke stap. Soms is het nodig dat
iemand die ze kennen hen daarbij helpt. Professionals die zich zorgen maken over een kind,
een jongere of een ouder kunnen verwijzen naar Pactum.
Wilt u meer informatie, een cliënt verwijzen naar, of aanmelden voor hulp bij Pactum? Ga dan
naar www.pactum.org/professionals. Voor advies en informatie kunt u ook contact opnemen
via telefoonnummer (0800) 2727272 of via e-mail info@pactum.org
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Structuurpraktijk
Structuurpraktijk biedt ergotherapie en specialistische begeleiding in de thuissituatie bij
volwassenen met autisme en ADHD, gericht op de praktische activiteiten van alle dag.
Werken aan meer structuur in de woonomgeving, in de administratie en in de agenda zijn
belangrijke aandachtspunten.
Er wordt aangesloten bij de sterke kanten van de persoon en worden praktische oplossingen
op maat gevonden. Zo ontstaat rust en een overzichtelijke basis van waaruit participatie beter
mogelijk is.
Het kan gaan om korte, coachende trajecten of om langere trajecten met het accent op begeleiden. Waar nodig worden ook huisgenoten of anderen bij het traject betrokken.
Vragen waarmee mensen bij StructuurPraktijk komen:
‘De ochtenden zijn in ons gezin een beproeving. Zelden is iedereen op tijd op school of werk
met de juiste spullen.’
‘In mijn hoofd is het een chaos. Hoe krijg ik meer overzicht over mijn taken en kom ik van
denken naar doen?’
‘Papieren belanden op een stapel en ik kan ze niet vinden wanneer ik ze nodig heb. Zo loop
ik steeds achter de feiten aan.’
‘Ik ben snel overprikkeld. Hoe krijg ik rust in mijn huis en mijn agenda?’
Regio/werkgebied

Regio Arnhem – Nijmegen
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

StructuurPraktijk coacht en begeleidt volwassenen met autisme in hun eigen context bij
praktische vragen. Het gaat vaak o.a. om aanbrengen van structuur, plannen en aanleren van
complexe activiteiten op gebied van huishoudelijke en administratieve taken en voorkomen
van of omgaan met overprikkeling. Op een rustige, duidelijke en respectvolle manier wordt
met de persoon gezocht naar oplossingen die passen bij zijn voorkeuren en manier van informatie verwerken. StructuurPraktijk is een éénvrouwsbedrijf, dus men heeft altijd met dezelfde
persoon te maken.
Contactgegevens

Ine Lamers
(06) 23526323
ine.lamers@structuurpraktijk.nl
Herckenrathweg 7
6681 DC Bemmel
AGB 88051100
www.structuurpraktijk.nl

17
Driestroom
Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op je eigen niveau en in je eigen tempo. Onze
cliënten doen zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken.
Onze ondersteuning en behandeling zijn dan ook gericht op ontwikkeling. We weten dat persoonlijke groei bijdraagt aan alledaags geluk. En dat is waar wij ons elke dag voor inzetten.
www.driestroom.nl
Regio/werkgebied

Onze enthousiaste medewerkers zetten zich dagelijks in op locaties voor wonen en dagbesteding in de brede regio van Arnhem, Nijmegen en het land van Maas & Waal, maar ook in
de dagelijkse situatie van de cliënt zoals thuis, op het werk en op school. Onze Driestroomhuizen liggen verspreid over heel Nederland.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

Wij begeleiden kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met ASS en / of een (licht)
verstandelijke beperking en het systeem waarin ze functioneren. Dit kunnen zowel ouders als
professionals zijn. Onze ondersteuning en behandelaanbod variëren van voorlichting en preventie tot intensieve en gespecialiseerde behandeling. We werken hierbij samen met andere
organisaties om de cliënt in de eigen omgeving ondersteuning op maat te bieden. Ons uiteindelijke doel is dat cliënten kunnen groeien in hun ontwikkeling en zo zelfstandig mogelijk
kunnen functioneren in de maatschappij.
Mogelijkheden voor kinderen:
• Consultatie, advies en scholing van professionals
• Specialistische oudertrainingen en -begeleiding
• Paramedische therapie: Logopedie, kinderfysiotherapie en ergotherapie
• Psychologisch Onderzoek en behandeling
• Specialistische kinderdagcentra
• Specialistische Ontwikkelingsstimulering binnen de peuterspeelzaal of kdv
• Naschoolse opvang en logeren
• Groepswonen
• Training om vaardigheden aan te leren en probleemgedrag af te leren: Discrete Trial
Teaching – www.dtt.nl
• Zorg binnen onderwijs
Mogelijkheden voor jongeren, volwassenen en senioren:
• Zelfredzaamheidstrainingen
• Consultatie, advies en scholing van professionals
• Trainingshuis
• (begeleid) zelfstandig wonen of groepswonen
• (begeleid) werken
• Driestroomhuizen
• Psychologisch onderzoek en behandeling
• Paramedische therapie: logopedie, fysiotherapie, ergotherapie
Contactgegevens

Driestroom
Industrieweg-Oost 27
6662 NE Elst
Postbus 139
6660 AC Elst
driestroomloket@driestroom.nl
www.driestroom.nl
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Centrum voor Cinsultatie en Expertise (CCE)
Het CCE staat voor cliënt centraal. We helpen om ernstig probleemgedrag te verklaren. Wat
zijn de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt en zijn er factoren in de omgeving die
het gedrag in stand houden of zelfs veroorzaken? Samen met zorgverleners en cliëntvertegenwoordigers kijken we hoe we de vastgelopen situatie van de cliënt kunnen verbeteren.
Dit doen we door brede blik van buiten. Het inzetten van externe deskundigen is essentieel
in onze werkwijze. Dat maakt dat wij onafhankelijk, op maat en over de grenzen van zorgsectoren kunnen adviseren. Daarnaast is samenwerken daarin essentieel. We gaan in gesprek, denken mee en zoeken naar oplossingen. Zorgverleners, familie, naasten en andere
externe partijen zijn voor ons vaste gesprekspartners. Onze rol is altijd tijdelijk en aanvullend
op de bestaande zorg.
Regio/werkgebied

Het CCE is verdeeld in 3 regio’s. Het CCE in de regio Noord Oost is actief in de provincies
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

Het CCE werkt voor mensen die langdurig complexe zorg nodig hebben, waaronder autisme
spectrum stoornis en die in een uitzichtloze situatie terecht dreigen te komen. Er is vaak
sprake van probleemgedrag en de kwaliteit van bestaan staat ernstig onder druk. Zorgverleners zijn vastgelopen en komen er zelf niet meer uit. Het gaat om mensen in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg of de ouderenzorg. Zorgverleners, cliënten en hun
familie kunnen kosteloos een beroep doen op het CCE met zo’n complexe zorgvraag.
Er is geen wachttijd.
Contactgegevens

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
Postbus 1314
8001 BH Zwolle
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dr. Leo Kannerhuis
Expertise- en Behandelcentrum voor Autisme
Het Dr. Leo Kannerhuis is het landelijk expertise- en behandelcentrum dat geheel gespecialiseerd is in de behandeling van autisme. Onze specialiteit is de behandeling van autisme,
veelal in combinatie met een of meerdere andere psychiatrische stoornissen en/of gezinsproblematiek. Wij bieden een aanbod voor mensen met autisme van alle leeftijden. Onze
missie is om hen te helpen op die momenten in hun leven dat zij zijn vastgelopen of dat hun
ontwikkeling stagneert. Met een op maat behandeling zorgen wij dat zij weer in hun kracht
komen zodat zij verder kunnen. De directe omgeving van de patiënt wordt actief betrokken
bij de behandeling en zo nodig ondersteund.
Onze plaats binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz)

Het Dr. Leo Kannerhuis valt onder de Specialistische GGZ en de Hoogspecialistische GGz
(Topzorg). Wij behandelen patiënten met autisme waarbij gebleken is dat zij in de Generalistische Basis GGz OF door een andere instelling binnen de Specialistische GGz niet goed
geholpen kunnen worden en een meer gespecialiseerde behandeling nodig hebben. Soms
is in de Generalistische Basis GGz al duidelijk dat er meer nodig is om de patiënt (verder)
te kunnen helpen. Tijdige en gespecialiseerde behandeling helpt om erger te voorkomen.
Datzelfde geldt voor een tijdige diagnose. Uit ervaring weten we dat het helpt als vroegtijdig
de juiste hulp of behandeling wordt ingezet. Het voorkomt onnodige stagnatie in de ontwikkeling en problemen in de gezinssituatie. Maar het voorkomt ook veel leed in de vorm van
onzekerheid, eenzaamheid, angst of depressies waardoor op termijn extra hulp of behandeling nodig is.
Regio/werkgebied

Zoals landelijk als regionaal (ambulante behandelvormen). Het Dr. Leo Kannerhuis biedt
naast gespecialiseerde autismebehandeling in de regio Gelderland en omstreken landelijke
crisisopvang, deskundigheidsbevordering, consultatie en second opinion. Voor de logeerfunctie van het Dr. Leo Kannerhuis kan uit alle regio’s aangemeld worden. Het Dr. Leo Kannerhuis werkt binnen Leo Kannerhuis Nederland samen met aan aantal partners verspreid
over Nederland met als doel om de gespecialiseerde autismebehandeling dichtbij de cliënt
te brengen. Dat doen we door het delen en gezamenlijk verder ontwikkelen van die gespecialiseerde behandeling, door gezamenlijk (wetenschappelijk) onderzoek te doen en te werken
aan innovatie en ketenzorg. Het heeft onze voorkeur dat cliënten worden behandeld in de
eigen regio. Voor info over Leo Kannerhuis Nederland: leokannerhuisnederland.nl
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

Behandeling van cliënten met autisme leeftijden, zowel poliklinisch, deeltijd als klinisch.
In de behandeling wordt aandacht besteed aan de sociale vaardigheden, vaardigheden op
het gebied van dagbesteding, werken en wonen. School is indien nodig geïntegreerd in de
behandeling.
Contactgegevens

Dr. Leo Kannerhuis, Expertise- en Behandelcentrum voor Autisme
Postbus 62
6865 ZH Doorwerth
(026) 3333037
info@leokannerhuis.nl
leokannerhuis.nl
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Expertise Team MEE
MEE Gelderse Poort zorgt dat kwetsbare burgers, vaak mensen met een (meervoudige)
beperking en hun directe omgeving
(het sociale netwerk waaronder mantelzorgers en vrijwilligers) naar vermogen kunnen
meedoen in de samenleving.
Dit doen wij op alle levensgebieden en in alle levensfasen, samen met gemeenten en partners
in zorg, wonen, welzijn, onderwijs en werk.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatie en advies
Individuele gesprekken
Kennis van de sociale kaart
Groepsaanbod: ASS partnergroep (samen met NVA)
Eigen regie module (psycho-educatie)
Samen kun je meer (uitbreiding sociaal netwerk)
presentaties: Autisme Beleving Circuit
Brain Blocks
Op maat presentaties

Contactgegevens

Hoofdkantoor MEE
De Ruyterstraat 242
6512 GG Nijmegen
(088) 6330000
Renée Reiss
r.reiss@meegeldersepoort.nl
(06) 10010313
Marian Eijkenaar (specifiek arbeidsvragen)
m.eijkenaar@meegeldersepoort.nl
06 10010237
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Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
Een beter leven voor mensen met autisme. De NVA is dé vereniging die zich inzet voor de
belangen van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen en op alle levensterreinen. Onder autisme verstaan we het brede spectrum van autismespectrumstoornissen,
waaronder Asperger, PDD-NOS en McDD. De NVA geeft mensen met autisme en hun
naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland
die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een
autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal
geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn. Door belangenbehartiging, door betrouwbare
informatievoorziening en door lotgenotencontact in de buurt. De NVA zorgt voor begrip en
herkenning. Door de NVA kunnen mensen met autisme en hun naasten zichzelf zijn en
optimaal tot hun recht komen.
Regio/werkgebied

Landelijk.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

Zelfstandig of begeleid. Vaak hebben mensen met autisme hun leven lang ondersteuning
nodig, ook bij wonen. Voor sommigen betekent dat 24-uurs zorg en intensieve ondersteuning
en voor anderen enkele uren per week begeleiding. Er zijn mensen met autisme die geheel
zelfstandig wonen, waar nodig met aanpassingen in de woning. Voor jeugdigen en volwassenen met autisme is het vaak een zoektocht om een passende woonvorm te vinden. De NVA
streeft ernaar dat alle mensen met autisme een passende woonplek hebben, met waar nodig
deskundige begeleiding op maat.
Contactgegevens

Landelijk bureau Informatie en advieslijn: (0900) 28 84 763 (€ 0.05 p/m)
Bij onze I&A-lijn kunt u terecht met al uw vragen over autisme. U wordt te woord gestaan
door ervaringsdeskundige, goed getrainde vrijwilligers.
Of mail uw vraag naar advies@autisme.nl.
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
Weltevreden 4c
3731 AL De Bilt
(030) 2299800
info@autisme.nl
www.autisme.nl

22
Karakter
Karakter is een kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis. We hebben locaties in Midden en
Oost Nederland. Kinderen en jongeren komen bij ons voor diagnostiek en behandeling van
ADHD, autisme, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose en
andere psychiatrische problematiek. Door onze ervaren specialisten - waaronder psychiaters
en klinisch psychologen - wordt een diagnose gesteld en een behandeltraject ingezet. Dit
traject is zo dicht mogelijk bij huis en zo licht als mogelijk.
Flexibele Intensieve Behandeling

Een behandeling is het meest effectief en gewenst in de eigen woonsituatie en sociale context
van een kind. Daarom leggen wij accent op ambulante behandelingen, via onze polikliniek en
door intensieve psychiatrische gezinsbehandeling (IPG). Indien nodig wordt de behandeling
geïntensiveerd waarbij een kortdurende klinische opname mogelijk is. Bij gevaar en dreigende
escalatie is een acute opname mogelijk.
Samenwerking

Als het gaat om complexe psychiatrische problematiek voor kinderen van 0-18 jaar, behandelen we bij Karakter. Wanneer er sprake is van enkelvoudige vraagstukken, behandelen onze
partners in zorg. Karakter vervult in deze zin een rol als adviseur zodat de patiënt met een
juiste diagnose zo snel mogelijk op de juiste plek in zorg komt.
Regio/werkgebied

Locaties in Midden en Oost Nederland. Maar kinderen en jongeren uit heel Nederland
kunnen bij ons terecht voor specialistische zorg.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

• Karakter biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren (en hun gezin)
met autisme.
• Karakter werkt in specialistische zorglijnen, zodat onze professionals op de hoogte zijn
en werken volgens de laatste stand van zaken binnen hun eigen specialisme.
• Ambulante behandeling
• Intensieve psychiatrische gezinsbehandeling (IPG)
• SOVA-training
• Ouderbegeleiding
Consultatielijn voor jeugdzorgprofessionals

Expertiseteams, wijkteams, GGD, gemeenten, vrijgevestigde (gz)psychologen, scholen, etc.
Op werkdagen 9.00 - 17.00 uur een gz-psycholoog beschikbaar voor vragen.
Telefoonnummer (088) 6545499
consultatielijnjzp@karakter.com
Locaties

Karakter heeft meer dan tien locaties, dit zijn de locaties bij u in de buurt.
Karakter Ede, Horalaan 5, 6717 LX Ede, (0318) 676611
Karakter Arnhem, Klingelbeekseweg 19, 6812 DE Arnhem, (026) 2042100
Karakter Nijmegen, Reinier Postlaan 12, 6525 GC Nijmegen, (024) 3512222
www.karakter.com
www.kenniscentrum-kjp.nl
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Pluryn
Pluryn staat open voor iedereen en voor alle complexe zorgvragen: een beperking, NAH,
psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek, gedragsproblematiek of een combinatie daarvan. Pluryn ondersteunt op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd en biedt
behandeling. Met als doel ontwikkeling of het handhaven van mogelijkheden en het zo goed
mogelijk te laten slagen van participatie.
De dienstverlening varieert van ondersteuning thuis tot specialistische zorg op een terreinlocatie. Pluryn beschikt over diverse (orthopedagogische) behandelmilieus.
Voor het ontwikkelen van talenten, vaardigheden en werk heeft Pluryn uiteenlopende mogelijkheden: een vak leren, stagelopen, coaching on the job en uiteraard begeleiding naar en het
behouden van betaald of onbetaald werk. Het kan allemaal via PlurynWerkt, met als uiteindelijk resultaat: Sterker in de samenleving, powered by Pluryn.
Regio/werkgebied

Pluryn werkt regionaal en landelijk binnen de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Er zijn
10 terreinlocaties en meer dan 250 woonlocaties in Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost-Brabant. Bij Pluryn werken zo’n 3.700 mensen.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

Voor kinderen, jongeren en volwassen met autisme en een hulpvraag, stellen wij in samenspraak een passend hulpaanbod samen. Dat varieert van ambulante ondersteuning in de
thuissituatie tot aan specialistische groepen voor mensen met ASS op een terreinlocatie,
afhankelijk van de complexiteit van de zorgvraag en het sociaal-emotionele en cognitieve
niveau.
Contactgegevens

Klantenbureau Pluryn
(088) 7795000
klantenbureau@pluryn.nl
www.pluryn.nl
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Siza
Siza werkt vanuit de visie dat ieder mens van betekenis is, verantwoordelijkheid neemt,
kansen schept en plezier heeft. Wij werken en denken daarbij vanuit uw wensen en mogelijkheden. Graag willen we in een actieve rol ondersteuning realiseren wanneer u dat nodig heeft.
Samen met anderen, bij voorkeur in uw omgeving, volgen wij uw behoeften. We gaan daarbij
uit van persoonlijke doelstellingen en individuele resultaten.
Regio/werkgebied

Gelderland en Midden Brabant.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

Wonen, ondersteuning bij u thuis, gezinsondersteuning, woontraining, begeleiding naar werk,
buitenschoolse opvang.
Contactgegevens

SizaEntree
Kemperbergerweg 139e
6816 RP Arnhem
(088) 3779199
sizaentree@siza.nl
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Radboudumc. Poli Autisme/ADHD
Het Psychiatrisch Universitair Centrum van het Radboudumc biedt diagnostiek en behandeling van mensen met psychische problemen.. Naast de patiëntenzorg behoort wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs tot onze kerntaken.
Op de polikliniek onderzoeken en behandelen wij patiënten met verschillende typen psychiatrische klachten. Het betreft in het bijzonder meer complexe problematiek waarbij verschillende ziektebeelden samenkomen. Wij bieden met name kortdurende behandelingen aan.
Op de kliniek behandelen en onderzoeken wij patiënten die door de ernst, de complexiteit of
het acute karakter van hun problematiek niet thuis kunnen worden behandeld. Afhankelijk
van welke behandeling nodig is, gebeurt dit op onze open of onze gesloten afdeling.
Regio/werkgebied

Wij bieden basiszorg voor mensen uit de regio én gespecialiseerde zorg voor mensen uit heel
Nederland.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

Voor alle hieronder vermelde behandelingen geldt dat deze zijn voor normaal tot hoogbegaafde volwassenen (18 jaar of ouder, IQ boven 80) met een autismespectrumstoornis (ASS)
Naast diagnostiek zijn onder andere de volgende behandelopties mogelijk:
• Psycho-educatie Autisme Spectrum Stoornis samen met een PE partner
• Farmacotherapie
• Poliklinische behandelingen zoals Cognitieve Gedragstherapie
• Individuele Psycho-educatie ASS
• Psycho-educatie ASS online enz.
• ToM training ( Theory of Mind training)
• Klinische behandeling
• Individuele ambulante behandeling
Contactgegevens

Berrie Arnold, coördinator Team Autisme/AD(H)D / klinisch Medebehandelaar
Poli AD(H)D en ASS
Afdeling Psychiatrie
Radboudumc
Reinier Postlaan 10
6525 GC Nijmegen
Huispostnr. 961
(024) 3613204
Berrie.Arnold@radboudumc.nl
www.radboudumc.nl/Zorg/Afdelingen/Psychiatrie
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Kenniscentrum AD(H)D en ASS
Werkzaam in Regio Rivierenland, Arnhem e.o., Doetinchem e.o., Brabant Noord Oost-Oost,
N-Limburg en Nijmegen e.o.
Begeleiding gericht op de privé-situatie van mensen met AD(H)D en ASS en aanverwante
psychiatrische problematiek met een normaal tot hoog intelligentieniveau.
Door:
• Individuele gespecialiseerde begeleiding
• Buitenschoolse begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen.
• Themabijeenkomsten voor mensen met ASS
• Trainingen gericht op ASS:
• Administratie- , ontspanning- , assertiviteit-,zelfportret- , partnertraining
• Talenten en kwaliteiten
• Sociale vaardigheden
Begeleiding gericht op alles wat met werk te maken heeft voor mensen met AD(H)D en ASS
en aanverwante psychiatrische problematiek met een normaal tot hoog intelligentieniveau.
Door:
• Individuele Re-integratie Overeenkomsten
• 1e en 2e spoortrajecten
• Ziektewet-trajecten
• Job coaching
• Arbeidsmatige dagbesteding
• Dagbesteding
Bel gerust voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking.
Kenniscentrum AD(H)D en ASS
(voorheen Counselling Praktijk Gelderland en AMARUS)
Bisschop Hamerstraat 13
6511 NA Nijmegen
(024) 3978863
www.Kenniscentrum-ADHD-ASS.nl
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NoXqs bv
NoXqs maakt maatwerksoftware; online webapplicaties en apps voor mobiele apparaten.
We maken software in opdracht van derden, iedereen kan bij ons software laten maken op
maat voor een specifieke situatie. Doordat we werken volgens de principes van ‘inclusive
design’ maken we software daarbij toegankelijk voor doelgroepen voor wie gebruik van
technologie nog niet vanzelfsprekend is.
Regio/werkgebied

NoXqs is gevestigd in Elst (Gld.). Door bekendheid met de regio werken we veel samen
met lokale ondernemers en door onze specifieke kennis van techniek voor mensen met een
beperking werken we op landelijk niveau met zorgorganisaties.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

NoXqs doet op dit gebied twee dingen. Ten eerste heeft het grote merendeel van onze software developers een vorm van autisme. We erkennen hun talent op het gebied van IT en
maken daar gebruik van in een markt waar een tekort is aan goede software ontwikkelaars.
We bieden onze klanten daarmee naast kwalitatief goede producten en dienstverlening ook
een aanzienlijke social return on investment.
Ten tweede heeft NoXqs jarenlange ervaring als werkgever van mensen met ASS. Deze
ervaring delen we graag met bedrijven en organisaties die mensen met ASS (beter) in willen
zetten als werknemer. We doen dit op consultancy basis en kunnen zo op maat advies leveren. Daarnaast doen we dit ook met ons “Empowerment” traject, een leer/werk traject voor
mensen met ASS waarbij het doel is dat ze na bepaalde tijd uitstromen naar de reguliere
arbeidsmarkt en waarbij NoXqs zorgt voor een duurzame arbeidsrelatie bij de nieuw gevonden werkgever.
Contactgegevens

NoXqs B.V.
Karlijn Migo-Merx, Managing Director
Nieuwe Aamsestraat 32
6662 ND Elst
(0481) 769026
info@noxqs.nl
www.noxqs.nl
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RIBW Nijmegen en Rivierenland
De RIBW biedt verschillende beschermende woonvormen, ambulante woonbegeleiding
en dagbesteding voor cliënten met een stoornis in het autistisch spectrum.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

• Wonen
Afhankelijk van de zelfredzaamheid van de cliënten, biedt de RIBW woonvormen variërend
van een eigen appartement tot een woongroep aan.
• Begeleiding
De begeleiding ondersteunt, denkt mee en motiveert. Daarbij ligt de nadruk op het trainen
van de cliënt in het zo zelfstandig mogelijk wonen. Het dragen van zelfverantwoordelijkheid
en het nemen van regie door cliënten zijn de uitgangspunten. De cliënten hebben een overzichtelijke structuur als basis.
• Communicatie
Omdat de communicatie voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum extra
ingewikkeld is, wordt hieraan in de begeleiding veel aandacht besteed. Zo wordt het taalgebruik en de woordkeuze aangepast aan de bewoners. Worden hoofd- en bijzaken van elkaar
gescheiden en zijn de zinnen kort en duidelijk. Er wordt gewerkt met heldere instructies,
schema’s en agenda’s.
Sinds kort is voor elke cliënt een Communicatiewijzer autisme beschikbaar. Op deze handzame uitgave kunnen cliënten aangeven hoe zij bejegend willen worden. De communicatiewijzer is een hulpmiddel om de communicatie met de omgeving te verbeteren.
• Dagstructuur
Bij veel woongroepen begint de dag met een dagopening waarin wordt besproken wat er
voor iedereen die dag op de agenda staat. Vervolgens worden er plannen gemaakt en worden
deze (met ondersteuning) uitgevoerd. Om zo goed mogelijk te functioneren is het belangrijk
dat de algemene zelfredzaamheid ontwikkeld wordt. De begeleiding ondersteunt cliënten in
het structureren van de taken. Ondersteunende woonbegeleiders helpen de cliënten bij het
uitvoeren van deze taken. ’s Avonds wordt er gezamenlijk gegeten en wordt de dag nabesproken.
Regio/werkgebied

De RIBW Nijmegen & Rivierenland werkt in het gebied in en rondom Nijmegen, West-Betuwe
en Maas en Waal. Dit betreft de gemeenten: Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Gennep, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Nederbetuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel,
Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en Millingen aan de Rijn.
Contactgegevens

RIBW Nijmegen & Rivierenland
Keizer Karelplein 32a
6511 NH Nijmegen
(024) 3820500
www.ribw-nr.nl
www.ribw-clientenplein.nl
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Marant
Marant is dé partner die onderwijsprofessionals en ouders helpt bij het creëren van optimale
ontwikkelingskansen voor kinderen. We ondersteunen scholen bij onderwijsinnovatie en
begeleiden ouders en kinderen bij leer- en gedragsproblemen.
Wij begrijpen dat de ontwikkeling van uw kind soms ingewikkeld kan zijn. Samen met u geeft
Marant zicht op de specifieke aanpak die uw kind nodig heeft. Ons brede behandelaanbod
maakt doorverwijzen onnodig. We bieden doorlopende lijnen van onderzoek naar behandeling in een krachtige verbinding tussen onderwijs en zorg.
Regio/werkgebied

Marant is werkzaam in Midden, Oost- en Zuid-Nederland. Het kantoor staat in Elst. Daarnaast heeft Marant onderzoekslocaties in: Apeldoorn, Ede, Groenlo, Leerdam, Oss en
Zevenaar.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

Marant biedt handelingsgerichte diagnostiek voor leer- en ontwikkelingsproblemen die
zich bij kinderen kunnen voordoen, maar ook de daaropvolgende hulp in samenspraak met
school. We observeren in de klas en stellen vanuit het onderzoek handelingsadviezen op.
Het behandelaanbod op het gebied van autisme bestaat uit individuele hulp en groepstrainingen voor kinderen en jongeren, zoals psycho-educatie, leren leren, TOM-, SOVA- en
weerbaarheidstrainingen.
Contactgegevens

Marant Servicedesk Behandelpraktijk (ma-vrij 9.00-12.00)
(0481) 439327
behandelpraktijk@marant.nl
www.marant.nl

Adviseurs in leren & ontwikkeling
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Gigafijn Kindercoaching & Ouderbegeleiding
Gigafijn biedt laagdrempelige, kortdurende en oplossingsgerichte begeleiding van kinderen
en jongeren in de leeftijd van ± 5 tot 16 jaar en hun ouders. Dit kan in de vorm van een individueel traject, maar het is ook mogelijk om een groepstraining te volgen.
Naast kortdurende begeleiding kunt u bij Gigafijn ook terecht voor andere vormen van begeleiding. In sommige gevallen kan het prettig zijn om een soort casemanager te hebben. Een
casemanager brengt informatie bij elkaar en houdt vooral het ondersteuningsproces in de
gaten. De casemanager ziet van dichtbij wat er in een gezin nodig is en kan alle informatie
weer bij elkaar brengen. Zij zorgt ervoor dat de ondersteuning van het kind goed verloopt,
maar ook dat ouders zelf in staat blijven om grip op de situatie te houden. Specialisaties:
Hoogsensitiviteit (HSP), Beelddenken en Autisme.
Regio/werkgebied

De praktijk is gevestigd in Andelst. Begeleiding kan ook plaatsvinden op andere locaties zoals
b.v. aan huis, op school etc. binnen een straal van 50 km vanaf Andelst.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

Omdat autisme niet over gaat, kun je daar niets aan veranderen. Dat betekent dat de coachingsvraag meestal is gericht op ‘Hoe om te gaan met’. Wil je hier echt vooruitgang in boeken zijn zowel de ouders als het kind nodig. Tijdens de begeleiding is contact met de ouders
dan ook een vereiste. Voor ouders is het belangrijk om te weten welke gevolgen het autisme
voor hun kind heeft. Hierdoor leer je als ouder anders naar je kind te kijken en leer je hoe je
tegemoet kunt komen aan de behoefte aan structuur, duidelijkheid en veiligheid.
Belangrijk in het traject is om vooral te kijken naar wat er goed gaat, waar het kind goed in
is en waar hij blij van wordt. Dit levert positieve energie op welke goed te gebruiken is in het
begeleidingstraject.
De focus van de begeleiding ligt op het positief leren omgaan met jezelf en elkaar. Als gecertificeerd Autismevriendelijke Coach en Ervaringsdeskundige gaan we samen op zoek naar de
mogelijkheden en niet naar de beperkingen van het autisme. Autisme is individueel bepaald
en vraagt dus ook om een individuele benadering.
Contactgegevens

Mirjam Jansen, kindercoach & ouderbegeleider Gigafijn
Nassaupark 22
6673 WS Andelst
(06) 16974301
info@gigafijn.nl
www.gigafijn.nl
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KrekelAutismeCoaching
De missie van KrekelAutismeCoaching is: een bijdrage leveren aan een wederzijds proces
van integratie en acceptatie van mensen met een conditie in het autismespectrum.
Wij gaan uit van het principe dat het leven inricht wordt met autisme als een geaccepteerd
gegeven. Trainingen en workshops zijn niet gericht op het ‘genezen’ van autisme of het
aanpassen aan een niet-autistische omgeving.
Wij gaan uit van de sterke kanten en bijzondere gaven die de mens met autisme heeft omdat
hersens anders ‘bedraad’ zijn dan bij de niet-autistische mens.
Regio/werkgebied

Provincie Gelderland
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

KrekelAutismeCoaching biedt levensloopbegeleiding aan normaal tot hoogbegaafde kinderen,
jeugdigen en volwassenen met een conditie in het autismespectrum, en aan hun sociale
omgeving.
Autisme heeft invloed op alle facetten van het leven. Levensloopbegeleiding is maatwerk en
kan dan ook bestaan uit begeleiding op alle levensgebieden zoals werk, studie, dagbesteding,
huishouden, persoonlijke verzorging, financiën contacten, relaties, gezondheid en wonen.
Maandelijks organiseren wij het auticafé, autivrouwencafé, auti-jongerencafé en de spellenavond. Zo bieden wij gelegenheid voor ontmoeting en contact.
Wij houden lezingen, organiseren thema-avonden en geven trainingen op het gebied van
autisme.
Bedrijven adviseren wij bij het ontwerpen van een werkklimaat waarin mensen met autisme
goed tot hun recht kunnen komen.
Contactgegevens

KrekelAutismeCoaching
Zijpendaalseweg 25
6814 CC Arnhem
Contactpersoon: Sandra Krekel
(026) 3252163 of (06) 10819049
www.krekelautismecoaching.nl
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Entréa
Wij zijn een tweedelijns maatwerkvoorziening voor jeugdzorg (0-18+ jaar) en speciaal primair
onderwijs (6-12 jaar).
Hulp van Entréa is in te zetten in het kader van een PGB of met een gemeentelijke beschikking. Onze jeugdhulp is vooral gericht op een problematische opvoedingssituatie, waarbij op
meerdere terreinen hulpvragen zijn. De zorg is in intensiteit afgestemd op behoefte en kracht
van het kind en het gezin. Zodra onze specialistische zorg kan worden afgeschaald, zal dit
in nauwe samenwerking met het gezin plaatsvinden en via warme overdracht aan de lokale
eerstelijn-hulpverlener.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

Wij hebben een groot aanbod van specialistische jeugdhulp en opvoedingsondersteuning, in
de thuissituatie, op school, in de buurt of op een van onze locaties. Denk aan ambulante
begeleiding, training en therapieën, (naschoolse) dagbehandeling, pleegzorg, behandelgroepen, fasehuizen en begeleid wonen. Al onze hulp wordt uitgevoerd door professionals
met deskundigheid op het gebied van jeugdigen met autisme en ASS-hulpvragen. Entréa
Onderwijs is er speciaal voor kinderen met externaliserende en internaliserende problematiek. Vaak gaat het hier om kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum.
Regio/werkgebied

De regio’s Nijmegen en Rivierenland in Gelderland-Zuid, en directe omgeving.
Contactgegevens

U kunt contact opnemen met onze medewerkers aan de centrale helpdesk voor aanmelding en
informatie via:
(024) 3780806
De intakefunctionaris van Entréa Onderwijs is bereikbaar via:
(06) 18200300
www.entrea.nl
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De Jobstap-groep
Specifyk begeleidt jongeren (Wajongeren) met een arbeidsbeperking en/of grotere afstand
tot de arbeidsmarkt, die op zoek zijn naar passende arbeid die aansluit bij hun ambitie.
Samen met hen overbruggen wij de afstand tot de arbeidsmarkt. Onze specialisatie bevindt
zich op het gebied van jongeren met lichtverstandelijke beperkingen, autismespectrumstoornissen waaronder Asperger, PDD-NOS en/of McDD en gedragsproblematiek. Ieder
persoon en organisatie is anders en elk traject vraagt om een unieke benadering. Daarom
bieden wij integratie en coaching trajecten op maat via een beproefde methodiek. Samen
met de jongeren ontdekken wij hun talenten en ontwikkelen deze. Wij zijn de spin in het web
tussen zorg, onderwijs en het bedrijfsleven. Zo benutten en creëren wij kansen en mogelijkheden (bv door middel van werkervaringsplekken) om uiteindelijk een passend dienstverband
met groeimogelijkheden voor de jongeren en de werkgever te vinden. Specifiek wil graag
dat de jongeren geaccepteerd en zelfredzaam worden. Effectyf verzorgt, voor werkgevers,
re-integratie en coaching trajecten op maat via een beproefde methodiek. Wij hebben ons
gespecialiseerd in een zestal bijzondere doelgroepen autismespectrumstoornis (ASS), burnout, cardiale problemen, kanker, mentale klachten en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
Zowel bij Specifyk als Effectyf hebben de arbeidscoaches een grote betrokkenheid en brede
kennis en ervaring om in elke situatie tot het gewenste resultaat te komen. Onze nuchtere en
efficiënte instelling kenmerkt onze werkwijze. Door onze persoonlijke benadering en ‘on the
job’ te coachen en te re-integreren realiseren wij succesvol een traject samen met werknemer
en werkgever, ook voor de lange termijn. Effectyf helpt werkgevers bij het beperken van ziekteverzuimkosten, het uitvoeren van een proactief verzuimbeleid en zorgt dat uw medewerkers
duurzaam inzetbaar blijven.
Regio/werkgebied

Werklocatie Nijmegen. Werkgebied Limburg/Gelderland/Utrecht/Zuid Holland en aangrenzende provincies)
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

De JobstapGroep biedt mensen met ASS die werk zoeken of hebben begeleiding op maat.
Voor jongeren en volwassenen met ASS is het vaak een zoektocht om een passende werkplek
te vinden en/of te behouden. Een ervaringsdeskundige kan hen hierbij ondersteuning bieden.
Contactgegevens

Voor aanmeldingen, vragen of meer informatie kunt u terecht bij:
Horacio Wilcke, contactpersoon SAG Regio Nijmegen
Mirjam v/d Wielen en/of Rik Teunissen, ASS ervaringsdeskundige Specifyk
Jennifer Wagemakers, ASS ervaringsdeskundige Effectyf
Hoofdkantoor De JobstapGroep
Postbus 96
6860AB Oosterbeek
(026) 3397520
Werklocatie contactpers./ervaringsdesk
Kerkenbos 1037
6546 BB Nijmegen
www.effectyf.nl
www.jobstap.nl
www.jobstapgroep.nl

			

34
´s Heeren Loo Zorggroep
Onze missie is mensen met een verstandelijke beperking tot hun recht laten komen. Wij
willen van toegevoegde waarde zijn voor mensen die een beroep doen op onze dienstverlening. Wat die toegevoegde waarde is, bepalen zij zelf. Want wij werken cliëntvolgend en
laten ons in ons handelen leiden door wensen en verwachtingen van cliënten en hun ouders.
Regio/werkgebied

´s Heeren Loo is een landelijke organisatie bestaande uit meerdere regio’s. In de regio’s
Nijmegen en Tiel zijn er meerdere locaties: Druten, Wijchen, Tiel, Geldermalsen en
Zaltbommel.
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

’s Heeren Loo biedt verschillende vormen van wonen, dagbesteding, begeleiding, diagnostiek
en behandeling voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en autisme. Verspreid
over de verschillende regio’s zijn er voorzieningen voor mensen van alle leeftijden. Zo biedt
’s Heeren Loo zorg op maat voor kinderen, (jong)volwassenen en ouderen in diverse woonvormen, bijv. bij een gezinshuis, wonen met behandeling en begeleiding en in een kamertrainingscentrum. Tevens beidt ’s Heeren Loo dagbesteding voor volwassenen binnen dagactiviteitencentra en via jobcoachtrajecten.
’s Heeren Loo heeft in de regio Zuidoost Nederland recent het nieuw gebouwde Kind- en
Jeugdcentrum Druten in gebruik genomen. In de regio Rivierenland beschikt ’s Heeren Loo
over een tweetal orthopedagogische kinderdagcentra t.w. De Rietpol in Geldermalsen en
Flipje in Tiel.
Het expertisecentrum Advisium, onderdeel van ’s Heeren Loo zorggroep, biedt diagnostiek
en behandeling. Zij beschikt landelijk over ruim 700 behandelaren. Het betreft hier ondermeer artsen verstandelijk gehandicapten (AVG), gedragswetenschappers (GZ-psychologen),
vaktherapeuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten.
Voor kinderen en (jong) volwassenen biedt ’s Heeren Loo ambulante behandeling, gezinsondersteuning en begeleiding. Tevens is het mogelijk gebruik te maken van logeren, weekend-, vakantie- en naschoolse opvang om de thuissituatie te ontlasten. ’s Heeren Loo denkt
hierin graag met u mee.
Contactgegevens

‘s Heeren Loo Zorggroep
(0800) 3555555
www.sheerenloo.nl
Expertsiecentrum Advisium
(0800) 3555555
www.advisium.nl
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Dichterbij - Kleur/ Ambulant Autisme Team
Wat biedt de organisatie op het gebied van autisme?

Dichterbij heeft een multidisciplinair team van deskundigen welke gericht is op gezinnen
of begeleidingsteams waarin autisme voorkomt, het Ambulant Autisme Team.
Na de intake binnen het gezin/team vindt de beeldvormingsperiode plaats om een goed en
zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de persoon met autisme en zijn omgeving/netwerk, gericht op de hulpvragen gesteld tijdens het intakegesprek.
Vervolgens volgt advies op maat en wordt er ondersteuning geboden bij de uitvoering van
de geboden adviezen. Dit gebeurd middels begeleiding / behandeling thuis / school etc. of
via Zorg op Afstand, denk hierbij aan beeldbellen en een centraal zorgdossier die voor alle
betrokkenen inzichtelijk is, met toestemming van ouders/verzorgers.
Het Ambulant Autisme Team richt zich op kinderen, jongeren en volwassenen met autisme.
De begeleiding vanuit dit team is gericht op uitleg en verwerking van de diagnose, leren plannen en organiseren, omgaan met (boze) gevoelens van hem- of haarzelf en van anderen en
zelfstandiger worden. Ook begeleidt het Ambulant Autisme Team ouders in de opvoeding
waarvan het kind kampt met boze buien, agressie, depressie, conflicten met broer of zus,
eetproblemen of zichzelf niet kan aankleden.
Zowel de betrokkene zelf als mensen uit zijn/haar omgeving kunnen een hulpvraag stellen.
Het ambulant autisme team bestaat uit:
• gezondheidszorgpsychologen
• ambulant medewerkers
• logopedist
• sensorisch integratie therapeut (prikkelverwerking)
waar nodig kan contact worden gelegd met de arts en/of het slaapteam van Dichterbij.
Doelgroep:
• Kinderen, jeugdigen en volwassenen met een diagnose in het autistisch spectrum en voor
hun omgeving (normaal/hoog begaafd).
• Kinderen, jeugdigen en volwassenen met een diagnose in het autistisch spectrum,
in combinatie met een verstandelijke beperking.
Gericht op autisme biedt Dichterbij/Kleur naast het Ambulant Autisme Team ook: Praktische
Thuis Ondersteuning, Na Schoolse Opvang, Vakantie Dag Opvang, logeren en wonen.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij:
t.peters@dichterbij.nl
(06) 15940307
www.dichterbij.nl
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Praktijk Midock
Praktijk Midock kenmerkt zich door jarenlange ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg. Het kleinschalige van Praktijk Midock heeft als voordeel dat het aanbod op maat
geboden wordt en door de korte contactlijnen flexibel gewerkt kan worden. De professionele
inzet garandeert een breed kennis- en samenwerkingsnetwerk.
Het doel is om bij iedere cliënt zoveel mogelijk de individuele doelen na te streven in de
behandeling, begeleiding of coaching.
Regio/ Werkgebied

Praktijk Midock krijgt aanmeldingen en verwijzingen vanuit het gehele land en is niet gebonden aan streek of regio. Men heeft geen verwijzing nodig. Praktijk Midock wordt niet (altijd)
vergoed door de zorgverzekering.
Wat biedt de organisatie op het gebied van Autisme

Praktijk Midock is gespecialiseerd in zorg voor autisme. Dit kan bestaan uit psycho-educatie,
partner-/relatiegesprekken, gezinsbegeleiding, groepswerk voor partners, groepswerk voor
vrouwen met Autisme, thuisbegeleiding, individuele behandeling, enz.
Het aanbod past ook bij de vele vragen van mensen met Autisme in combinatie met bijkomende problemen zoals angstklachten, depressie en gezinsproblemen. Ook huisbezoek
mogelijk.
Tevens biedt Praktijk Midock hulp voor werkgevers met autisme.
Contactgegevens

Mieke de Kock
Praktijk Midock
Graafseweg 243
6532 ZJ Nijmegen
(06) 36425440
info@midock.nl
www.midock.nl
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ROC Nijmegen; Passend Onderwijs
Team Passend Onderwijs is een samenwerkingsverband van ROC Nijmegen met REAcollege
Nijmegen.
Het team ondersteunt studenten met autisme die een extra ondersteuningsvraag hebben.
Daarnaast krijgen docenten die te maken hebben met studenten met autisme ondersteuning
vanuit Passend Onderwijs. Team Passend onderwijs onderhoudt contacten met het speciaal
voortgezet onderwijs en is aanwezig op de open dagen van ROC Nijmegen. Passend Onderwijs biedt nadat de student geplaatst is bij een opleiding ondersteuning in de vorm van arrangementen.
Regio/werkgebied

Nijmegen en omringende regio.
Werkzaamheden

Studenten met autisme kunnen op verzoek extra begeleiding krijgen van een medewerker
Passend Onderwijs bij de meeloopdagen van het programma Kiezen op Maat. (studie- en
loopbaanoriëntatie)
Het team voert een extra intakegesprek met de student om de ondersteuningsvraag helder
te krijgen. En antwoordt op de vraag of de door de student gekozen opleiding passend is.
Het team zorgt met de toeleverende school voor een correcte overdracht.
Arrangementen

Introductiebijeenkomst
Voorafgaand aan de start van de opleiding organiseert Passend Onderwijs een introductiebijeenkomst. Daar informeren we de nieuwe student over de gang van zaken bij ons roc. De
student maakt tevens kennis met de medewerker Passend Onderwijs. Doel: de overgang van
voortgezet (speciaal) onderwijs naar de nieuwe opleiding te verkleinen.
Aanpassingen

Aanpassingen in de leeromgeving; gebruik van speciale materialen en voorzieningen, aanpassingen in de klas/werkplek.
Studieklas

Onder begeleiding en in een rustige omgeving werkt de student aan zijn studie.
Met aandacht voor de specifieke ondersteuningsvraag van de student.
Individuele coaching

Dit arrangement bestaat uit individuele coaching/begeleiding, observatie en facilitering. Individuele coaching kan zowel op school als op het stageadres plaatsvinden. Indien noodzakelijk
aangevuld met contact met ouders of hulpverleners.
Preventie en Advies met betrekking tot (dreigend) voortijdig schoolverlaten.
Passen Onderwijs onderzoekt de redenen van (potentiële) uitval en verwijst eventueel naar
alternatieven binnen of buiten ons roc.
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Passend werken

Passend werken ondersteunt studenten die na het behalen van het diploma niet zelfstandig
een werkplek kunnen vinden en/of behouden. Het gaat overdracht naar het Jongerenloket of
naar de arbeidsdeskundige van het UWV. De student, en eventueel ouders, nodigen we uit
voor een gesprek met een medewerker Passend Onderwijs en een medewerker van het
Jongerenloket of van UWV.
Telefoon particulieren:
(0900) 9609
Bezoekadres:
Infocentrum
Campusbaan 6
Nijmegen
www.roc-nijmegen.nl
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Integrale Vroeghulp (IVH) blijft beschikbaar, regio
Arnhem, Tiel en Nijmegen
Integrale Vroeghulp is een samenwerkingsverband van diverse instellingen die zich bezig
houden met kinderen met ontwikkelingsproblemen, ontwikkelings-achterstanden en (meervoudige) beperkingen. Integrale vroeghulp richt zich op ouders en hun kind, tot 7 jaar met
complexe en meervoudige ontwikkelingsvraagstukken. Mogelijk wordt deze leeftijd in de
toekomst verruimd.
De gemeenten in de regio Arnhem, Nijmegen en Tiel (uitgezonderd Zaltbommel), hebben
de coördinatie voor het IVH-netwerk, bovenlokaal ingekocht. De trajectbegeleiding vanuit
Integrale Vroeghulp (eerder gedaan door de casemanagers vanuit MEE Gelderse Poort en de
STMG) is vanaf 1 januari 2015, ondergebracht binnen de sociale wijkteams (gebiedsteams en/
of kernteams) van deze gemeenten. Dat betekent dat alle vragen en aanmeldingen via deze
teams verlopen. Een logisch gevolg van de transitie.
Bij het team Integrale Vroeghulp, kunnen ouders samen met de medewerker vanuit het
sociaal wijkteam, complexe zorgvragen van hun kind bespreken. Er wordt integraal, vanuit
verschillende deskundigheden, en onafhankelijk met ouders en medewerker meegedacht, wat
het meest passende vervolgtraject is. Het doel van Integrale Vroeghulp is, dat ouders samen
met hun kind vroegtijdig op de juiste plek terecht komen, met de juiste expertise zij nodig
hebben, om zelf weer verder te kunnen.
Het Integrale Vroeghulp team heeft de opdracht, er scherp op toe te zien wat voorliggend kan
worden opgepakt en wat specialistisch moet, om onnodige opschaling, diagnostiek en behandeling te voorkomen.
Het team Integrale Vroeghulp in de 3 regio’s is verschillend samengesteld, vanuit meerdere
expertises o.a. gedragskundigen vanuit de gehandicaptenzorg, spraaktaal sector en kinder- en
jeugdpsychiatrie, naast de medische expertise
(jeugdarts/revalidatiearts/kinderarts/kinderneueroloog) en een adviseur vanuit onderwijs.
Het team wordt zoveel mogelijk, qua deskundigheid samengesteld, op basis van de vraag van
het kind en ouders.
Mocht een professional (vanuit het wijkteam b.v.) samen met ouders, een kind willen aanmelden voor bespreking binnen het team Integrale Vroeghulp of voor informatie en advies,
dan kunnen zij contact opnemen met:
Algemeen

Integrale vroeghulp (088) 66330018
Arnhem@integralevroeghulp.nl
www.integralevroeghulp.nl
Regionaal

Gerrie Driessen, coördinator regio Arnhem en Nijmegen
(06) 10010232
g.driessen@meegeldersepoort.nl
Jacqueline van der Pol, coördinator regio Tiel
(06) 10010308
j.vdpol@meegeldersepoort.nl

